Afhaalmenu
vrijdag 9 juni 2017

Cordon bleu met aardappelkroketjes, rauwkost en toetje
€ 7,50
(bestellen voor 15.30 uur afhalen tussen 17.00 uur en 19.00 uur)
Tel. 0593 523288

Ondernemen
Zoals u vorige week hebt kunnen lezen zijn wij, van de Cerck, op een ander biermerk
overgestapt. Dit niet alleen vanwege ons dertiende verjaardag maar ook prijstechnisch en
kwalitatief gaan we er op vooruit. Dat kwalitatief valt te betwijfelen want toen we het
glaswerk hadden omgeruild hadden we nog bier in het vat zitten van de vorige leverancier.
Dat gooi je niet weg dus we tapten het oude bier in de nieuwe glazen. De gasten waren
het er unaniem over eens dat dit toch veel beter bier was. Inmiddels zit het nieuwe merk
op de tap en wij horen geen andere berichten. Een mens proeft wat hij wil proeven. De
vorige leverancier was niet blij met ons besluit. Hij kwam met een collega naar ons toe om
ons toch op andere gedachten te brengen. Ineens kon ieder vat vijftien euro goedkoper en
zouden we elk elfde vat gratis krijgen. Met andere woorden, we hebben al die jaren teveel
betaald. Of dit ook met terugwerkende kracht kon werd niet op gereageerd. Wij bleven bij
ons besluit. De vorige leverancier belde vorige week dat ze hun glazen en hun grote
parasol die voor de zaak staat, inmiddels stond, op zouden halen. Daar waren wij, van de
Cerck, dan weer niet blij mee. Na jaren teveel betaald te hebben kwam ons die parasol
wel toe dachten wij. Niet dus. Zo gaat dat met ondernemertje spelen. Soms zit het mee en
dan weer zit het tegen. Afgelopen dinsdag kwam ik op de zaak. Ik kom via de achter
ingang. Eerst even een bakkie, werkbespreking en een plasje doen en dan aan het werk.
Ik loop naar de voordeur, doe de voordeur open en kon mijzelf net op tijd staande houden.
Anders was ik in een enorme krater gevallen. Iemand van de vorige bierbrouwer had de
parasol weggehaald en dat niet alleen. De voet van de parasol zat in de straat verankerd.
Het gehele terras was uitgegraven om die voet er uit te halen. Een krater van wel zes
meter diep lag voor mij. Van dit laatste heeft u waarschijnlijk niets meegekregen. Het was
een nachtmerrie. Ondernemen, “ je staat er mee op en je gaat er mee naar bed.” Gelukkig
staat de voet er nog. We hebben een zelfde parasol kunnen vinden op internet. Op de site
van Kees Smit. Dinsdag wordt deze bezorgd. Dan maar hopen dat ie op de parasolvoet
past van de vorige leverancier.
Volgende week vrijdag: Midzomerfeest op het Cerckplein met Soul-XS. Een bekende band
met een nieuwe bezetting maar niets aan kwaliteit ingeboet. Toch jammer dat Marloes Br.
niet meer blaast in dit ensemble.
Er zijn nog 58 kaartjes voor de voorstelling van Debby Petter op 11 oktober.

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten!

